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راه حل علمی برای »مسائل اساسی کشور«راه حل علمی برای »مسائل اساسی کشور«

»مدیریت واردات« الزمه تقویت »مدیریت واردات« الزمه تقویت 
شرکتهای داخلی استشرکتهای داخلی است

نخبه ی علمی بایستی به آن آینده  و افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم بدوزد و به 
آن توّجه داشته باشد. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که پنجاه سال بعد ایران در دنیا 
منبع علم محسوب بشود؛ یعنی اگر کسانی بخواهند به جدیدترین یافته های علمی دست 
پیدا کنند، ناچار بشوند فارســـی یاد بگیرند. این یک آینده ی ممکنی است... دنبال تمّدن 
نوین اسالمی باشیم. یقینًا یکی از پایه های مهّم هر تمّدنی علم است -علم نافع-  و »تمّدن 

نوین اسالمی« قطعًا یکی از پایه هایش پیشرفت علمی است.

حضرت آیت هللا خامنه ای از نخبگان خواستند »مسئله محور« کار کنند:

رهبر انقالب با تأکید بر گران نشدن قیمتها و کاهش نیافتن کیفّیت از سوی تولیدکنندگان داخلی:

       نخبگان، عامل اقتدار و عزت کشور 
رهبر انقالب اسالمی »پیشـــرفت علمی« را از نیازهای قطعی کشور می دانند: »اگر از 
لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمناِن تمّدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی 
ف میشـــود یا خطرش کم 

ّ
ما، تهدید دائمی خواهد بـــود؛ آن وقتی این تهدید متوق

میشود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها روی این مسئله تکیه کرده ام... 
لِعلُم ُســـلطان«؛ علم، قدرت است.« 

َ
و بارها هم این حدیث شریف را خوانده ام که »ا

 ۱۳۹۷/۰۷/۲۵»علم برای پیشرفت کشور است، علم برای گشایش افق آینده است.« 

 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸و از همین منظر هم هســـت که: »نگاه به نخبگان اهّمّیت پیدا میکند. 

نخبگان میتوانند علم کشـــور را پیشرفت بدهند و کشـــور را به موضع اقتدار و عّزتی 
برسانند که آسیب پذیری هایش کاهش پیدا کند.«  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵در چنین چارچوبی، 
هرچند مسئولین کشـــور وظایف مهمی در قبال نخبگان برعهده دارند اما »شخص 
نخبه و جوان نخبه هم در قبال مســـائل کشـــور باید احساس مســـئولّیت بکند.« 

۱۴۰۰/۰۸/۲۶

       حفظ شتاب علمی و عبور از مرز دانش
از مهم ترین مسئولیت های نخبگان این است که اجازه ندهند شتاب پیشرفت علمی 
کشور کاهش پیدا کند: »ما اگر چنانچه با همین شتاب پیش برویم، حتمًا رتبه ی علمی 
ما باز هم ارزش و اهّمّیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ یعنی شاید در رتبه های زیر دهم 
قرار بگیریم؛ این به نظر من خیلی مسئله ی مهّمی است. خب، علم زیرساخت اصلی 
کشور است. ...اگر ما در صنعت، در کشاورزی، در نفت، در نیرو، در بهداشت و درمان 
و در بخشـــهای دیگر، عنصر علم را داخل کنیم و عنصر علم و ابتکار علمی و پیشرفت 
ی اوضاع فرق میکند؛ جهش به وجود 

ّ
علمی و حضور دانشمند، وارد معادالت شد، بکل

می آید.« ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ در این زمینه باید »ما امـــروز فاصله ی خودمان را با مرز دانش 
جهان ُپر کنیم... از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم؛ یعنی بتوانیم 
خدمات جدید علمی و کشفّیات جدید علمی را به دنیا عرضه بکنیم... یعنی بتوانیم 

خدمات جدید علمی و کشفّیات جدید علمی را به دنیا عرضه بکنیم.«۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 

       حل مشکالت کشور با روش علمی
مسئولیت مهم دیگر نخبگان علمی هم توجه به »مسئله محوری در کارهای علمی« 
اســـت: »یکی از هدفهای جامعه ی علمی کشـــور -نه فقط نخبگان، ]بلکه[ همه ی 
جوامع علمی؛ البّته در مورد نخبگان این بیشـــتر مورد نیاز است- این است که باید 
به مسائل کشور فکر کنند، مســـئله محور کار کنند؛ مسئله محوری مهم است. کشور 
مسائل اساسی ای دارد؛ باید به اینها توّجه کرد، اینها بایستی از طرق علمی و با روش 
علمی حل بشوند... میتوان برای همه ی مشکالت کشـــور راه  حّل علمی پیدا کرد.« 

 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

کالم آخر اینکه »آن چیزهاییی که ما برای چشـــم انداز آینده در نظر گرفته ایم خیاالت 
نیســـت، واقعّیات اســـت... وقتی جوانها هّمت کنند، وقتی صاحبان هّمت و اراده 
هّمت کنند، همه ی کارهای دشـــوار آسان خواهد شـــد؛ ما میتوانیم پیش برویم.« 

۱۳۹۵/۰۱/۱۱

یکی از هدفهای جامعه ی علمی کشور -نه فقط نخبگان، ]بلکه[ همه ی جوامع علمی؛ البّته در مورد 
نخبگان این بیشتر مورد نیاز است- این است که باید به مسائل کشور فکر کنند، مسئله محور کار 
کنند؛ مسئله محوری مهم است. کشور مسائل اساسی ای دارد؛ باید به اینها توّجه کرد، اینها بایستی 
از طرق علمی و با روش علمی حل بشوند؛ راه  حل دارد... میتوان برای همه ی مشکالت کشور راه  حّل 
علمی پیدا کرد که بتوان با اطمینان دنبال حّل مسئله و حّل مشکل بود... روی مسئله فکر کنید... 

مسئله محوری در زمینه ی کارهای علمی و کارهای نخبگان، چیز مهم و الزمی است.

الزمه ی رشد شرکتهای داخلی و تقویت آنها، که بتوانند روی پای خودشان ِبایستند، این است 
که ما برای اینها بازار در داخل ]درســت کنیم[. بازار داخل، بازار کوچکی نیست؛ این بازار را در 
اختیار تولید داخلی باید گذاشــت؛ بخصوص دولتها و سازمانهای بزرگ که بزرگ ترین مشتری 
اینها هســتند... از این دانش بنیان ها تهّیــه کنند و تولیــدات داخلی را اســتفاده کنند، تا دیگر 
واردات کمر اینها را نشکند. البّته وقتی که ما میگوییم جلوی واردات گرفته بشود، در واقع برای 
کمک به کارخانه ی داخلی و بنگاه داخلــی داریم حرف میزنیم؛ آن بنــگاه داخلی هم وظایفی 
ی آن توصیه ای که شــده 

ّ
دارد، آنها هم باز قیمتها را گران نکنند، کیفّیت را پایین نیاورند تا بکل

بی فایده بشود.

عبور از مرز دانش تا رسیدن
 به »تمدن نوین اسالمی«

نگاهی به مسئولیت های مهم »نخبگان علمی« رهبر انقالب در دیدار جمعی از نخبگان بر آفرینش علمی تأکید کردند: 
براساس بیانات رهبر انقالب

#استعمار #موانع_فرهنگی_تولید#آفرینش_علم  #تمدن_نوین_اسالمی#پیشرفت_علمی#احساس_مسئولیت #نخبگان 



ــِی  یکــی از آفــات موجــود اجتماعــی مــا کــه ریشــه ی آن، میــراث دوران طاغــوت و دوران ظلمان
ــت  ــک وق ــند. ی ــه باش ــدات بیگان ــه تولی ــته ی ب ــراد، دلبس ــه اف ــت ک ــن اس ــت، همی ــته اس گذش
ــروز  ــود؛ ام ــی ب ــل مصرف ــر قاب ــد غی ــی، تولی ــد داخل ــت تولی ــک وق ــتیم؛ ی ــی نداش ــد داخل تولی
اینجــوری نیســت؛ امــروز تولیــدات داخلــی، تولیــدات مرغــوب و مطلــوب اســت. در عیــن حــال 
یــک عــده ای خوششــان می آیــد کــه بگوینــد فــالن نشــان خارجــی روی لباسشــان هســت یــا روی 

وســیله ی خوراکی شــان هســت؛ ایــن یــک بیمــاری اســت؛ ایــن بیمــاری را بایــد عــالج کــرد. ایــن 
کار، توجــه نکــردن بــه ایــن اســت کــه مــا در ایــن مملکــت داریــم زندگــی میکنیــم و از نعمتهــای 
الهــی بــر ایــن کشــور داریــم برخــوردار میشــویم. آن وقــت پولــی را کــه در ایــن کشــور بــه دســت 
می آوریــم، میریزیــم تــوی جیــب یــک کارگــر خارجــی، بــه زیــان یــک کارگــر داخلــی... ایــن خیلــی 

ــت. ۱۳۹۰/۰۲/۰۷  ــدی اس ــادت ب ع

نهرو در این خاطراتش، در ]کتاب[ نگاهی به تاریخ جهان، میگوید که قبل از اینکه انگلیس ها وارد هند بشوند، 
هند از لحاِظ صنایِع داخلِی خودش-صنایع آن روز، اوایل قرن نوزدهم- یک کشور خودکفا بود؛ انگلیس ها که 
وارد شدند، اّول کمپانی هند شرقی، بعد هم دولت انگلیس، وضع را به جاییی رساندند که هندی ها احساس 
ت. در 

ّ
میکردند که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود ندارد ؛ انکار تواناییی های یک مل

کشور خود ما هم همین  جور است؛ ما تقریبا بیش از دویست سال به این بلّیه مبتال  بودیم، تا قبل از انقالب 
ی شدن نفت مطرح شد که ایرانی ها نفت 

ّ
اسالمی. شنیده اید که وقتی بحث مل

دارند و خودشان نفت را اداره کنند و مانند اینها، نخست وزیِر دوره ی طاغوت در 
مقام انتقاد از این فکر میگفت که ایرانی ها بروند لولهنگ بسازند!

ت 
ّ
تی حاکم شد، غارت آن مل

ّ
  وقتی که غفلت از تواناییِی خود بر مل

آسان میشود. غفلت و غارت مکّمِل هم  هستند.
  این برداشت که همه چیز باید آماده باشد تا نخبه بتواند کار بکند، 

برداشت درستی نیست؛ گاهی بایستی با موانع مبارزه کنید.
  حتمًا بایستی سهم شرکتهای دانش بنیان از تولید داخلی در طول 

 به پنج درصد برسد.
ّ

سه سال، چهار سال، اقل

  احساس ناامیدی، ناتوانی، بی آینده بودن، بی حوصلگی، بی هّمتی، 
سرگرمی های مضر؛ اینها چیزهاییی اســـت که واقعًا  مانع پیشرفت کار 

تولید است.
  جوان نخبه در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکند.

  باید کاری کنیم که در دنیا حّداقل در ]بین[ ده کشـــور اّول در مورد 
هوش مصنوعی قرار بگیریم.

امیدواریـم ان شـاء اهّلل خـدای متعـال شـماها ]نخبـگان و اسـتعدادهای علمـی[ را حفـظ کنـد، شـماها نـور چشـمان کشـور و ملـت هسـتید و فرزنـدان عزیـز 
ملـت هسـتید، ان شـاء اهّلل خداونـد شـما را بـرای این کشـور نگـه دارد. 

دلبستگی به تولیدات بیگانه، بیماری است دلبستگی به تولیدات بیگانه، بیماری است 

تاز داراییی و سالحتان »غفلت« نکنید از داراییی و سالحتان »غفلت« نکنید 
ّ

تانکار تواناییی های یک مل
ّ

انکار تواناییی های یک مل

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره »موانع فرهنگی تولید ملی« سخن گفته بودند: 

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود درباره  پدیده »استعمار 
فرهنگي« سخن گفتند: 

یک وقت هست که یک دانشجوییی بر اساس نیازهایش، بر اساس نیازهای فکری اش یا بحث 
خانوادگی اش مایل است برود در یک کشـــوری تحصیل کند؛ این اشکالی ندارد؛ یعنی بنده 
بارها گفته ام که این مانعی ندارد؛ عمده این است که فراموش نکند که بدهکار کشورش است 
و درس بخوانند و برگردند بیایند؛ لکن آن چیزی که اشـــکال دارد مهاجرفرستی است. به بنده 

گزارش داده اند در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستند که جوان نخبه را به ترک کشور تشویق 
میکنند؛ من صریح میگویم که این خیانت است... اینکه ما یک جوانی را نسبت به آینده ی 
کشور ناامید کنیم، دلســـرد کنیم، آینده را تلخ و سیاه به او نشان بدهیم که او برود و مهاجرت 

کند، این را من واقعًا یک خیانتی میدانم که بایستی دنبال کنیم.

در قرآن، بحث غفلت چیز جالبی اســـت؛ کامل صریح مسئله ی غفلت مطرح 
و َتغُفلوَن َعن 

َ
َفروا ل

َ
ذیَن ک

َّ
شده. در این مســـئله ی صالة خوف ]آمده که[ »َودَّ ال

 واِحَدة«؛ دشـــمن میخواهد شما 
ً

ة
َ
م َمیل

ُ
یک

َ
َیمیلوَن َعل

َ
م ف

ُ
مِتَعِتک

َ
م َو ا

ُ
ســـِلَحِتک

َ
ا

غافل بشوید از سالحتان و از داراییی هایتان. بحث پهپاد و موشک و مانند اینها 
را که می بینید این روزها چطور در دنیا به عنوان یک مســـئله ی اساسی و مهم 
مطرح میشـــود؛ ]دشمن[ میخواهد شـــما از اینها غفلت کنید، از این تواناییی 

چشم بپوشید تا بتواند راحت به شما حمله کند. 
۱(: سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۱۰۲

تشویق نخبگان به مهاجرت »خیانت« استتشویق نخبگان به مهاجرت »خیانت« است

رهبر انقالب تصریح کردند تحصیل در کشــور دیگر براساس نیاز اشکالی ندارد اما:

�ت �ت و روا�ی �ی
آ

ا

افق و چشم انداز پیشرفت علمِی کشور:افق و چشم انداز پیشرفت علمِی کشور:
دنبال تمّدن نوین اسالمی باشیم.از خطوط و مرز دانش جهانی عبور کنیم.فاصله علمی با کشورها را ُپر کنیم. 

  نکاتی درباره نخبگی و نخبگان
  موانــع فرهنگــی؛ بزرگ ترین مانع 

تولید
  نکاتی درباره شرکتهای دانش بنیان

  آمادگی جوانان بــرای نقش آفرینی 
در آینده ی کشور


